
؛ بل يظهر ؟ شيئا فشيئا؛  ؛ أول ما يظهر الفجر الشك أنه ما هو على الطول يتبني ما تبني لنا وهو كذلك

عرفنا ملا قال  )) الخيط األبيض من الخيط ((؛ وقوله:  ولكننا حنن مكلفون مبا نستطيع حىت يتبني لنا ويتضح

حتى يميز  : ((أن يتبني مبعىن يتميز، يتميز هذا من هذا كما قال تعاىل )) من الخيط ((سبحانه وتعاىل: 

حتى يتميز الخيط  ((فمن ما تدخل على يتبني من هذا إال إذا قصد به التمييز ؛ يعين:  )) الخبيث من الطيب

واخليط  ؟ بياض النهار نعم ؛ خيط أيش من الفجر بينت املراد باخليط))  األبيض من الخيط األسود من الفجر

؛ وأن هذا قد يكون  ، إما يتعاقبان ؟ سواد الليل؛ ويف التعبري بكوما خيطني دليل على أما يتعاقبان األسود

؛ وقوله:  ؛ واخليطان البد يتعاقبان وإال لكان خيطا واحدا فقط يف جهة وهذا قد يكون يف جهة ألما خيطان

بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن  )) د من الفجرحتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسو  ((

؛ وبني الصادق هو الذي يكون معرتضا يف األفق مستطريا كالطري أو كجناح الطري  الفجر فجران: صادق وكاذب

؛ وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيال يف األفق كذنب الشرحان يعين كذنب الذئب؛  من الشمال إىل اجلنوب

؛ والثاين:  فهو مستطري أن الصادق هو مستطري وأما ذاك ؛ الفرق األول: ن بينهما ثالثة فروقوذكر أهل العلم أ

 (( ؛ أن الصادق ال ظلمة بعده وذلك يظلم ؛ وثالث: أن الصادق متصل باألفق وذالك بينه وبني األفق ظلمة

قلنا إن يتبني مبعىن يظهر؛ ولكنه مضمن معىن  )) حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر

من  ((؛ وقوله:  يعين يتميز هذا من هذا )) الخيط األبيض من الخيط ((؟ من قوله:  الظهور والتمييز من أين

ومل يقل من اخليط األسود من الليل اكتفاء باألول كما يف قوله  )) الخيط األبيض ((هذه بيان لقوله:  )) الفجر

والسرابيل تقيكم  ((يعين والربد ألن السرابيل تقي احلر والربد  )) جعل لكم سرابيل تقيكم الحر(( و تعاىل: 

؛ فاملهم أن هذا من باب االكتفاء بذكر أحد املقابلني من املقابل اآلخر؛ يعين: حىت يتبني  فالدروع )) بأسكم

من  ((حذف من الليل اكتفاء بقوله: ؟ لكن  ؛ فهمتم لكم اخليط األبيض من الفجر من اخليط األسود من الليل

ثم  (( قوله: .  يعين والربد))  سرابيل تقيكم الحر ((ألن الشيء يتبني بذكر مقابله؛ ونظري ذلك؟  )) الفجر



بعد التبني  وجل أنه أتى بثم ، مث إذا تبني وهذا من سعة رمحة اهللا عزتبني امث إذ))  أتموا الصيام إلى الليل

ك ال تضعه من يدك للتوسعة على العباد وهلذا روى اإلمام أمحد بسند ال بأس به أنه إذا أذن الفجر يف يدك فإن

؛ وهلذا كان ابن أم مكتوم ال يؤذن حىت يطلع الفجر ويقال له  تيسريا على املكلفني حىت تقضي حاجتك

؛ وقوله:  ، أوه على وجه التمام أمتوا مبعىن أوا )) ثم أتموا الصيام إلى الليل ((؛ وقوله:  أصبحت أصبحت

أي إمساكا عن الكالم  إني نذرت للرحمن صوما )) ((؛ ومنه قوله تعاىل:  ؟ اإلمساك الصيام تقدم أنه يف اللغة

واملراد بالصيام شرعا: هو التعبد هللا سبحانه وتعاىل باإلمساك عن  )) فلن أكلم اليوم إنسيا ((بدليل قوله: 

؟  ؟ غسقه ما املراد بالليل )) إلى الليل ((؛ وقوله تعاىل:  فطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمسامل

إذا أقبل الليل من هاهنا  : (؛ وقد بني ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال ؛ ولكن أوله اجلواب ال

ومبجرد  ) وغربت الشمس فقد أفطر الصائموأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب 

ثم أتموا  (( غروب الشمس أي غروب قرصها يكون اإلفطار وليس بشرط أن تزول احلمرة كما يظنه بعض العوام.

؛ فال تزيد فيه وال تنقص وسيأيت يف الفوائد إن شاء اهللا  ؟ من وإىل إذا الصوم حمدد من )) الصيام إلى الليل

أحل لكم ليلة الصيام  ((ملا قال:  )) وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ((وقوله:   . حكم الوصال

استثىن من هذا حالة واحدة وهي: إذا كان اإلنسان  )) الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

 في المساجدوال تباشروهن وأنتم عاكفون  ((عاكفا يف املساجد وهو صائم فإنه ال يباشر الزوجة؛ وهلذا قال: 

 ((حال من الواو يف قوله:  )) وأنتم عاكفون ((ومجلة:  )) النساء ((يعود على  )) هن ((فالضمري يف قوله:  ))

اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعكوف على الشيء مالزمته واملداومة  )) عاكفون ((وقوله:  )) وال تباشروهن

أي مدميون  )) ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (( عليه؛ ومنه قول ابراهيم عليه الصالة والسالم لقومه:

: لزوم الشيء؛ وأما يف الشرع فهو: التعبد هللا سبحانه وتعاىل بلزوم  مالزمون؛ وهلذا نقول االعتكاف يف اللغة

؛ واالعتكاف معروف يف اجلاهلية ومعروف يف  ، بلزوم املساجد لطاعة اهللا هذا هو االعتكاف املساجد طاعة له



إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية ( إلسالم قال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ا

وهو مشروع يف رمضان وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) فقال له النبي عليه الصالة والسالم أوف بنذرك

الليلة يف هذا العشر فاعتكف يف يعتكف طلبا لليلة القدر وهلذا اعتكف يف العشر األول مث قيل له ليست 

إني أريت تلك الليلة فمن كان معتكفا ( مث أريها يف العشر األواخر حىت خرج على الناس وقال األوسط 

فكان االعتكاف يف رمضان طلبا لليلة القدر مث إنه سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد  ) فليعتكف العشر األواخر

؛ ويف ذكر االعتكاف بعد آيات الصوم  حكم االعتكاف هل هو سنة هل هو يشرتط له الصوم أو ال يشرتط

يات الصوم بعد ألن اهللا ذكره تابعا آل يكون إال يف رمضان ويف آخره نعم الاستنبط بعض العلماء أن االعتكاف 

تلك  ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل:   . واهللا أعلم يستقيم هذا االستدالل أوال يستقيم أن ختم الكالم على الصوم

يت اسم إشارة؛  الشيخ :اسم إشارة،  الطالب :؟  تلك ويش يت ويش معناها يا حصني يت تلك )) حدود اهللا

أن الكاف هذه تكون باعتبار املخاطب واسم اإلشارة باعتبار ؛ وقد تقدم  ، والكاف حرف خطاب والالم للبعد

؛ ويف  املشار إليه؛ وأن األفصح فيها أن تك الكاف أن تكون حسب املخاطب فيقال يف املذكر املفرد: ذلك

 ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ ويف مجاعة اإلناث: ذلكن ؛ ويف مجاعة الذكور: ذلكم ؛ ويف املثىن: ذلكما املؤنث: ذلك

فذلكن التي  ((وقال تعاىل:  )) ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها )) (( كم ظنكم الذي ظننتموذل

؛ وهذه اللغة  ويف املفرد: ذلك وهو كثري )) ذلكما مما علمني ربي ((ويف املثىن قال اهللا تعاىل:  )) لمتنني فيه

؛  مفتوحة دائما على تأويل املخاطب باملفرد املشهورة الفصحة وفيها اللغة الثانية: أا أي الكاف تكون مفردة

؛ فاملعىن: تلك أيها  ؛ وهنا تلك للمفرد املذكر زين وكسرها للمؤنث مطلقاوفيها لغة ثالثة: فتحها باملذكر مطلقا 

شيخ يف  السائل : ؛ املخاطب وإن كان خياطب مجيع الناس ألن الناس جنس فيصح أن يعرب عنها باملخاطب

يف القرآن  اجلمع ،أي كثريا مع  الشيخ :عل معها ضمري ؟ مراعاة املخاطب يف كاف يعين جنقوله: تلك مع 

؛ وهذا   األغلب باألفراد كأنه خياطب اإلنسان عموما بالقرآن خياطب اإلنسان يعين تلك أيها اإلنسان حدود اهللا



حدود اهللا مجع  )) حدود اهللاتلك  ((قال:  . كثري حىت اخلطابات بغري الكاف يف اسم اإلشارة جتدها باملفرد

مجع احلد واحلد يف اللغة املنع  )) تلك حدود اهللا ((؛ أين عم تلك حدود اهللا ما فيها واو  حد، حدود مجع حد

؛ واعلم أن حدود اهللا نوعان:  ؛ فمعىن حدود اهللا أي موانعه ومنه حدود الدار ألا متنع من دخول غريها فيه

؛ وموانع أخرى  ارجها من الدخول فيها؛ وهذا موانع الدخول وهي يف احملرماتحدود موانع أي متنع من كان خ

؟ متنع  ؛ النواهي ما شأا ؛ فحدود اهللا تعاىل نواهي وأوامر ، وهذه حدود األوامر متنع من فيها من اخلروج منها

ذا جاءت األوامر قال اهللا ؛ واألوامر متنع من كان فيها من اخلروج منها؛ وهلذا إ من كان خارجها من الدخول فيها

تلك حدود اهللا فال  ((؛ وإذا جاءت النواهي قال: أي ال خترجوا منها )) تلك حدود اهللا فال تعتدوها فيها: ((

؛ والكل منها يسمى حدودا ألن األوامر هلا حد ال خترج منها والنواهي هلا حد ال  فهذا هو الفرق )) تقربوها

الفاء للتفريع؛  )) فال تقربوها ((؛  من باب إضافة املشروع إىل مشرعه )) اهللاتلك حدود  ((تدخل فيها؛ وقوله: 

ما قال فال تفعلوها وإمنا ى عن قرباا حىت  فال تقربوها )) ((؛  ، حذف النون الدليل؟ حذف النونوال ناهية؛ 

 ((فوقع فيه وهلذا قال: نبعد عن وسائل احملرم ألن الوسائل هلا أحكام ومقاصد وكم من إنسان حام حول احلمى 

هذا جتد يف القرآن كثرا وقد  )) كذلك يبين اهللا ((  ؛ فاحملرمات ينبغي البعد عنها وعدم قرا )) فال تقربوها

أشرنا فيما مضى إىل إعراا وقلنا إن الكاف اسم مبعىن مثل؛ وأا منصوبة على املفعولية املطلقة أي مثل ذلك 

القرآن كثريا وهذا إعرابه أن نقول إن الكاف اسم مبعىن مثل وهي منصوبة على أا ؛ وهي يف  البيان يبني اهللا

املشار إليه ما سبق من البيان وأظن البيان كثريا يف هذه  )) كذلك ((؛ وقوله:  ؛ وعاملها ما بعدها مفعول مطلق

 ، حكم مباشرة النساء ، حكم اآليات، البيان كثري: فبني اهللا سبحانه وتعاىل حكم األكل والشرب يف الليل

))  يبين اهللا آياته للناس (( وقوله:؛   إىل آخره املهم عدة أحكام بينها اهللا االعتكاف موضعه ما حيرم فيه نعم

، وهي يف اللغة العالمة واملراد ا شرع الرباهني الدالة على ما تقتضي من صفات اهللا سبحانه  آيات مجع آية

إا يقتضي احلكمة ومنها ما يقتضي العلم ومنها ما يقتضي اإلحاطة  ومنها ما وتعاىل؛ فمنها ما يقتضي الرمحة



متنوعة، اآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة واملراد ا هنا شرعا الرباهني اليت تدل على ما تقتضيه من صفات 

؛ كل  الكونية هي املخلوقات؛ وأن اآليات  ، وشرعية اهللا؛ وذكر أهل العلم أن اآليات تنقسم إىل قسمني: كونية

ومن  )) (( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ((املخلوقات ذواا وصفاا وأقواهلا من اآليات الكونية 

))  ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا )) (( آياته خلق السموات واألرض ما بث فيهما من دابة

إىل آخره؛ فكل املخلوقات ذواا وصفاا ))  ا أنتم بشر تنتشرونومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذ ((

وأحواهلا كلها من آيات اهللا الكونية؛ وكانت اآليات آية هللا ألنه ال أحد من املخلوق يصنع مثلها وآية الشيء هي 

آليات اآليات القسم الثاين من ا ؛ العالمة عليه فال أحد من املخلوقني يصنع مثل ما يصنع مثل هذه اآليات أبدا

 الشرعية وهي: ما أنزل اهللا تعاىل على رسله وأنبيائه من الوحي فإا آيات شرعية تدل على منزهلا سبحانه وتعاىل

نحن نقص عليك أحسن  ((؟ أنك إذا تأملت أخبارها وجدا يف غاية الصدق والبيان واملصلحة  ؛ وجه ذلك

؛ إذا تأملت  خبار أخبار القرآن أخبار الوحي القرآن وغريهفأحسن األ )) القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

لو اجتمعت اخللق على أن  )) ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ((أحكامها وجدا أحسن األحكام 

؟ تكون آية  ؛ يف هذا تكون آية وال ال يأتوا مبثل أحكام اليت أنزل اهللا على رسله ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

تقتضيه من صفات اهللا سبحانه وتعاىل نقول على ما تقتضيه ألن اآليات ختتلف بعضها تقتضي العظمة على ما 

؛  تدل على العظمة بعضها تدل على الرمحة وبعضها تدل على العلم وبعضها تدل على الكربياء املهم ختتلف

؛ وتقوى  وجل ؟ يتقون اهللا عز ن؛ يتقون م هذه لعل للتعليل )) يبين اهللا آياته للناس لعلهم يتقون ((وقوله: 

اهللا سبحانه وتعاىل هي: اختاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى اختاذ وقاية من عذاب 

؛ وبعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة اهللا  اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أمجع ما قيل يف التقوى

وبعضهم يقول: إن  نور من اهللا ختشى عقاب اهللا نعم ا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا علىعلى نور من اهللا ترجو 

عذابه بفعل أوامره املهم التقوى ترك املعاصي ولكن أمجع ما قيل فيها ما ذكرناه يف األول وهي: اختاذ وقاية من 



صار املراد بالتقوى اتقاء  )) والتقوىوتعاونوا على البر  ((؛ صحيح أا إذا قرنت بالرب مثل  واجتناب نواهيه

،  هذا التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى؛ يقول الشاعر:  ؛ واملراد بالرب فعل الطاعات املعاصي

الذي ميشي على   فوق أرض الشوك يحذر ما يرى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى   واعمل كماش

 ؛ الحصا ال تحقرن صغيرة إن الجبال من ؛ ، أي نعم ؟ ال  يهمه؟ خيطط رجله وال أرض الشوك ويش سوي

نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا  والنيب عليه الصالة والسالم شبه احملقرات من الذنوب جبمعاعةهذا صحيح 

؟  نارا كثرية وهم أي شيء جييبون وواحد بعود وواحد بعود حىت مجع حطبا كبريا وأظرموا فذهبوا فجاء واحد بعود

؛ طيب إذا نقول التقوى أمجع ما قيل فيها ؟ اختاذ وقاية من عذاب اهللا  على عود عود ما هو بشيء أي نعم

 ؟ التقوى هذه تكون هلا درجة قد تكون التقوى أعلى بفعل أوامره السائل :  ؛ تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه

املستحبات ألن األمر قد يكون للوجوب وقد يكون لالستحباب؛ والنهي قد يكون للكراهة وقد األوامر  الشيخ :

تشمل من أول الصورة وليس  )) كذلك يبين اهللا آياته ((نقول شيخ ما نقول يف آية:  السائل : ؛ يكون للتحرمي

صورة متصلة؟ ال ولو ال ما هو الظاهر ألنك تعرف اآليات مقطعات؛  الشيخ : ؟ خمتص بأحكام صيام رمضان

آيات فيه من   كانت متصلة ما ميكن إال أا تكون يف املوضوع الذي فيه البحث؛ وهي فيما سبق فيه كذلك 

يشمل واهللا أعلم هم بعض العلماء قال يشمل األحكام  الشيخ :؟  ما يكون الصيام شيخ السائل :  ؛ قبل

يا أيها  ((؛ ولو قيل إنه من قوله:  إىل آخره بس )) الصيامأحل لكم ليلة  ((األربعة اليت تلي هذا من قوله: 

مجع مضاف فيعم يعين أن  )) آياته ((:  ؛ مث اعلم إن قوله لكان طيب )) الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

حلد ؟ ا عرفت احلد لغة ما عرفته السائل :مثل هذا البيان اليت بينا لكم يف هذه اآليات تكون بيان مجيع اآليات ؛

قلنا احلدود شرعا هي أوامر اهللا  الشيخ :؛  ال ما عرفتم السائل :؛  ؟ أي عرفناه ما عرفت شرعا السائل :؛ 

؛ احلد عند املنطقيني تقدمنا يف شرح  ؛ أما احلد عند املنطقيني غري هذا ونواهيه فاألوامر أي نعم يف هذا املكان

، ما يف التقوى إال بعد اإلميان  تقوى إال بعد اإلميانال أصله ما يف   عقيدة ؛ أيه خيتلف حسب االصطالحات ؛



وجل فحصلت ؛ ما يف التقوى يا أخي إال بعد اإلميان؛ هل اإلنسان  فإلنسان إذا تبينت له اآليات اتقى اهللا عز

مناسبة هذه اآلية اليت ما  )) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ((مث قال:  ؛  شيء ال يؤمن به ؟ ما يتقي فعلي

وال  ((؛ اآلية اليت بعدها  ؛ ألن ما سبق يف آيات الصيام حترمي ألشياء خاصة يف زمن خاص سبق مناسبة واضحة

؛ هذا وجه املناسبة أنه ملا ذكر حترمي اخلاص الذي حيصل  هذا حترمي عام فيما حيكم ويف زمانه ويف مكانه )) تأكلوا

 وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ((ام الذي حيصل يف الصيام ويف غري الصيام؛ فقال: يف الصيام بني حترمي الع

؛ أقوى وجوه االنتفاع هو  ال تأكلوا املراد يف األكل ما هو أعم منه لكنه خص األكل ألنه أقوى وجوه االنتفاع ))

؛  ؟ لكن ما هو مثل اتصال الثوب ؛ بناء املسكن متصل به وال ال ؛ اإلنسان ينتفع باملال ببناء مسكن له األكل

، والفراش أخص من  الفرش ، قبل يصرفها يف الثياب يصرف املال يفأيضا ؛ كذلك  أيهما ألصق به؟ الثوب

 ألن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند اجللوس وما أشبه ذلك يصرفها يف اللباس وهو أخص من الفراشالبيت 

إن  أخص األشياء ما عاد بعده شيء وهلذا ذكر  بعض أهل العلم رمحهم اهللا، يصرفها يف األكل والشرب وهو 

، ألن أكل والشرب  اإلنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه يف الوقود ما يصرف يف األكل والشرب

ص االنتفاع وهو أخ )) ال تأكلوا أموالكم ((؛ فإذا كان اهللا يقول:  يتغذى ما البدن ومها أخص انتفاع باملال

ال تأكلوا أموالكم  ((وقوله:  ؛ وهو الذي قد يكون اإلنسان لو مل يفعل هللك لو مل يأكل ملات فكيف عاد بغريه

؛ فإذا كنت أيها اآلكل ال ترضى  ؟ أموالكم بينكم فنقول عندنا آكل ومأكول منه كيف يقول أموالكم  )) بينكم

ألجل أن ال  ؛ ويش هو ألجل؟ فاعترب مال غريك مبنزلة مالكأن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غريك 

؛ فعليه نقول فائدة  تأكله كما ال ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك فإنه جيب أن تنزل مال أخيك مبنزلة مالك

 ؛ وقوله: إضافة األموال املأكولة للغري إىل آكلها هو أن يعترب بأن مال غريه جيب أن حيميه كما حيمي مال نفسه

جارات وبيوع ورهون وغريها ألن هذه الذي تقع بني اثنني؛ ومن باب أوىل أن إلا أي يف العقود و )) بينكم ((

يعين فإذا يت أن تأكلها يف العقود  واالغتصاب الذي ما هناك بينية بينك وبني شخص آخر كتأكلها باالنتها



كلمة بالباطل الباء هذه   )) بالباطل ((له: قو  فمن باب أوىل أن تأكلها يف الغصب واإلكراه وما أشبه ذلك.

حرف جر ولكن ما معناها هل معناها املصاحبة يعين أكال مصحوبا بالباطل أو معناها التعدية أن جيعل الباطل  

كاآللة يأكل ا يعين كما تقول ذحبت بالسكني مثال؛ ورميته باحلجر؛ نقول إن اآلية الباء صاحلة هلما مجيعا فال 

اول غريك بالباطل بأن جتعل الباطل وسلة ألخذ املال؛ وال أن تأكل املال أكال مصحوبا بالباطل جيوز أن تتن

 )) تدلوا بها )) (( وتدلوا بها إلى الحكام ((وقوله:   ؛ فيشمل ما كان حمرما لذاته وما كان حمرما لوصفه

لها مأخوذة من أدىل دلوه ومعلوم أن ؛ واإلدالء أص ، وإما أن يعود على احملاكمة الضمري يعود إما على األموال

: أي تتوصلوا ا إىل احلكام لتجعلوا  )) وتدلوا بها إلى الحكام ((الذي يديل دلوه يريد التوسل إىل املال؛ فمعىن 

احلكام وسيلة ألكلها؛ كيف يكون وسيلة ألكلها؟ جتحد احلق الذي عليك وليس به بينة مث ختاصمه عند القاضي 

؛ إذا مل يكن لك بينة، إذا مل يكن للمدعي بينة توجهت  ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة

؛ أفهمتم؟ اآلن أنا أدليت ا إىل احلكام؛ أدليت ا إىل احلكام مبعىن أين جعلت عليك اليمني فإذا حلفت برئت

أي ترسلوها  )) تدلوا بها إلى الحكام ((؛ وقول الثاين: أن معىن  احلاكم وسيلة ألكل املال هذا قول يف املسألة

 )) تدلوا بها إلى الحكام ((، بأن ترشوا احلكام ليحكموا لكم؛ فمعىنإليه بأن ترشوا احلكام ألن حيكموا لكم

أيه ما تكون أنت الذي  ؛ ؟ أن حيكموا لكم؛ وكال املعنيني صحيح ترسلوها إليهم ألجل، ويش الذي أجله

أما إن جعلنا مجلتني منفصال بعضها عن بعض فهي نعم  )) )) (( وتدلوا ال تأكلوا ((أكلتها ؛ اآلية تقول: 

هذه مجلة مستقلة؛  )) ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ((: تدخل مثل ما قلت أنت؛ يوصل النهي عن شيئني

هذه مجلة مستقلة لكن ظاهر النظم يعين ظاهر الكالم أن اجلملتني واحدة وهلذا  )) وال تدلوا بها إلى الحكام ((

 ؛ فهي مبنية عليها )) وال تأكلوا ((ومل يقل: وال تدلوا ا؛ فجعلها معطوفة على قوله: ))  وتدلوا بها ((قال: 

املال الذي يأخذها  السائل :؛  ؟ على القول الثاين ؟ يعود على األموال أيهم الشيخ :وين يعود ؟  السائل :

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ((لكن معناه يكون معناه  ما خيالفأيه  الشيخ :القاضي غري املال الذي ؟ 



أموال ثانية ألجل أن تأكلوا ا أموال الغري حيكمون  الشيخ :؟  أموال ثاين السائل : )) وتدلوا بأموالكم لتأكلوا

؛ إذا قلنا إن املراد مثل ما قال غامن أما إذا قلنا  احلكام األمراء الشيخ :؟  ما املراد باحلكام السائل : ؛ لكم ا

بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من وتدلوا  ((قال:  . معىن عند احملاكمة هو يشمل األمراء ويشمل احلكام القضاة

 (مث قال: ( )) وال تأكلوا ((قد يقول قائل إن فيها إشكال ألنه قال:  )) لتأكلوا ((قوله:  )) أموال الناس

؛ يعين أنكم إذا  ؟ فنقول الالم هنا ليس للتعليل بل الالم هنا للعاقبة كيف يعلل احلكم بنفس احلكم))  لتأكلوا

؛ والالم هنا للعاقبة وتأيت الالم للعاقبة كما يف قوله تعاىل:  أكل فريق من أموال الناس فعلتم حصل لكم األكل،

؟ ال، أو كانت العاقبة   هل آل فرعون التقطوه هلذه العلة))  فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((

ملاذا حذفت ))  لتأكلوا ((وقوله: ؛  لالم الم العاقبة )) لتأكلوا ((كذلك؟ كانت العاقبة كذلك؛ فالالم يف قوله: 

لتأكلوا  ((؛  النون؟ منصوب بأن مضمرة بعد الالم على قول؛ أو بالالم نفسها على قول من؟ أي نعم صح

، الفريق مبعىن الطائفة ومسي فريقا ألنه يفرق عن غريه؛ فريق من الناس يعين  فريقا )) فريقا من أموال الناس

طيب لو قال قائل لو يأكل كل مال املدعى  )) فريقا من أموال الناس ((طائفة منهم فرقت وانفصلت؛ وقوله: 

ل العموم ألن ؛ أو نقول إن مال املدعى عليه فريق من أموال الناس على سبي عليه؟ من باب أوىل؟ من باب أوىل

لتأكلوا  (( )) من أموال الناس باإلثم ((؛  اإلنسان مهما بلغ عنده من املاليني فإن غريه عنده مال أي نعم

؛  للمصاحبة يعين أكال مصحوبا باإلمث وهو الذنب؛ وذلك ألنه باطلالباء هنا  )) فريقا من أموال الناس باإلثم

، قد يراد بالباطل ما ال  ؟ ال هو يف كل مكان الباطل هو اإلمث ومن هنا نعلم أن الباطل يعين اإلمث ولكن هل

وإذا  ((  ) أو مداعبته أهله فهو باطل إال لعبه بقوسهلهو ( كل :  منفعة فيه كما يف قوله عليه الصالة والسالم

 )) سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر هذه اآلية يف  ؛ أوال: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء يستفاد من هذه اآلية فوائد

وقال بعض أهل العلم فيستفاد منها  ؛ ؛ وال سيما أنه ذكرها يف آخر الكالم على آيات الصيام أثناء آيات الصيام



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل عنده علم  . فائدة أخرى: أنه ينبغي الدعاء يف آخر يوم الصيام

وإذا سألك  ((وجل يف قوله:  ومن فوائد اآلية: رأفة اهللا عز . يف املستقبل )) وإذا سألك ((الغيب ألن قوله: 

 ؛ ومن فوائد اآلية: إثبات قرب اهللا سبحانه وتعاىل . حيث أضافهم إىل نفسه تشريفا وتعطفا عليهم )) عبادي

 )) (( إذا دعان (( )) إني قريب أجيبف ((:  والضمائر كلها تعود إىل اهللا )) فإني قريب ((لقوله: 

 وجل فيستفاد من هذه اآلية الكرمية: قربه ست ضمائر كلها تعود إىل اهللا عز )) فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي

، هل قرب اهللا تعاىل عام أو خاص؟ تقدم لنا الكالم يف هذه املسألة وبينا:  ؛ وهل هذا القرب عام سبحانه وتعاىل

املراد مبالئكتنا؛ وكذلك ))  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ((أن قرب اهللا تعاىل ال يكون إال خاص وأن قوله: 

يضا مبالئكتنا؛ قال املراد أ فلو ال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم )) ((قوله: 

؛ املعية وردت عامة وخاصة؛ وأما "  يرد القرب عاما كما وردت في المعية ولم" شيخ اإلسالم رمحه اهللا: 

، خاصا مبن يدعوه أو مبن يعبده؛ فمن يدعوه كما يف هذه اآلية  القرب فذكره شيخ اإلسالم أنه مل يرد إال خاصا

أيها الناس أربعوا على  (ول الرسول عليه الصالة والسالم: قوكما يف ))  أجيب دعوة الداع إذا دعان ((

وأما قربه من العابد فمثل  ) أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم

؛ وسبق لنا أيضا أن  ألن هذا عبادة ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

؛  ن عباده دليل ال ينايف ما ذكر من علوه ومن فوقيته ألنه سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع صفاتهقربه م

؛ وعلى هذا فال تدل هذه اآلية على أن اهللا  املخلوق ال يكون قريبا مع بعدهم لكن اخلالق يكون قريبا مع بعده

؛  ؛ الظاهر إن القرب أخص، أخص منها الق نعمسبحانه وتعاىل ليس يف العلو ألنه ال تناقض بينهما يف حق اخل

 أجيب ((؛ من أين تؤخذ؟ من قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات مسع اهللا . خبالف املعيةوهلذا ما جاء عاما 

؛ ألن إجابة الداعي حتتاج إىل  ، إثبات القدرة .ومنها: قدرة اهللا ألنه ما أجاب إال بعد أن يسمع ما دعى به ))

ومن فوائد اآلية أيضا: أن من شرط ) ) أجيب دعوة الداع إذا دعان ((ومنها: إثبات كرم اهللا؛ لقوله:  ؛ قدرة



وجل حبيث يكون خملصا مشعرا نفسه باالحتقار  إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة يف دعوة اهللا عز

 ((؟ من قوله:  من أين تؤخذ هذه الفائدةإىل ربه، ومشعرا نفسه بكرم اهللا وجوده؛ من أين تؤخذ يا حسني؟ نعم؟ 

ألنه  )) إذا دعان ((؟  نريد كلمة املعينة اخلاصة))  لعلهم يرشدون ((إىل قوله:  )) وإذا سألك عبادي عني

؛ فإذا يشرتط إلجابة الدعوة أليش؟ أن يكون صادقا يف دعوته حبيث يكون  حنن نبهنا على هذا يف التفسري

؛ ألن اإلنسان ما يدعوا إال وهو يشعر االفتقار وأن  وجل شعور بافتقاره إىل اهللا عزخملصا هللا وأن يكون عنده 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنابة  . )) إذا دعان ((وجل وإجابته؛ لقوله:  يكون لديه شعور بأيش؟ بغىن اهللا عز

ومن  . )) منوا بي لعلهم يرشدونفليستجيبوا لي وليؤ  ((وجل والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله:  إىل اهللا عز

؛ فمن تعبد هللا وهو ضعيف اإلميان؛ يعين  فوائدها أيضا: أن االستجابة البد أن يسحبها إميان ألن اهللا قرن بينهما

 كما يفعل املنافقون فإمإنكار  أيضا عنده  بأن يكون عنده تردد والعياذ باهللا أو شك فإنه ال ينفعه أو يكون

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب ,  ما عندهم إميان فال ينفعهم ظاهرا لكنهم نعم وجل يتعبدون هللا عز

   ؛ والعلل


